
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL  

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 04/2015  - PROCESSO LICITATORIO Nº. 37/2015. 
O município de Guarujá do Sul, com fundamento no Artigo 24  da Lei nº. 8666/93 e no Artigo 14 
da Lei 11.947 de 16 de julho de 2009, comunica a Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar para  serem utilizado na elaboração da alimentação escolar dos alunos da 
Rede Municipal de Ensino - Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, conforme Artigo 
14 da Lei 11.947 de 16 de julho de 2009, sendo:  
COOPERATIVA  DE PRODUTOS. DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA – 
COOPERFLOR. 
Item  Quant Unid Descrição V. Unit. V. total  
01 650 Und Mandioca descascada congelada, primeira 

qualidade, embalagem plástica atóxica de 1 kg.Com 
rotulagem contendo informações conforme 
legislação vigente. Obs: O rótulo não deve estar 
colocado com grampo de grampeador.  

2,80 1.820,00 

02 250 
 

Kg Batata doce de boa qualidade, fresca, compacta e 
firme, sem lesões de origem física ou mecânica 
oriundas de manuseio e transporte(rachaduras e 
cortes),tamanho uniforme, devendo ser graúda, 
aroma e cor de espécie, estar livre de enfermidades, 
insetos e sujidades. Deve ser entregue em 
embalagem apropriada para alimentos. Batata Doce  

2,75 687,50 

03 250 Kg Abobora tipo cabotia, de tamanho médio e sem 
apresentar partes moles ou podres de boa qualidade 
e maduras. 

2,55 637,50 

04 70 Und  Milho verde, em espigas integras no ponto ideal para 
consumo, sem sujidades, e embalados 
adequadamente. Embalagem contendo 4 espigas de 
tamanho médio. 

2,50 
 

175,00 

05 300 Und Repolho verde graúdo, podado, isento de material 
terroso, de primeira qualidade, coloração uniforme e 
sem manchas. deve ser entregue em embalagem 
apropriada para alimentos. 

2,50 750,00 

06 550 Und Alface, em pés de tamanho médio, contendo folhas 
tenras e sem ferrugem ou isento que comprometa a 
qualidade. 

1,82 1.001,00 

07 300 Kg Beterraba de primeira qualidade, sem folhas, sem 
ferimentos ou defeitos, sem terra aderida à 
superfície, tamanho médio. Deve ser entregue em 
embalagem apropriada para alimentos.  

3,00 900,00 

08 300 und Brócolis, deverá ser fresco e saudável, maturação 
adequada para consumo, aroma e cor da espécie, 
estar livre de enfermidades, insetos e sujidades ,não 
estar danificado por qualquer lesão de origem física 
ou mecânica que afete a sua aparência. Deve ser 
entregue em embalagem apropriada para alimentos ( 
cabeça ). 

3,49 1.047,00 

09 450 Kg Cenoura, de primeira qualidade, deve estar firme, 
sem lesões de origem física ou mecânica oriundos 
de manuseio e transporte(rachaduras e 
cortes),maturação adequada para consumo, ter 
aroma e cor de espécie, estar livre de enfermidades, 
insetos e sujidades. Deve ser entregue em 
embalagem apropriada para alimentos. 

3,00 1.350,00 

10 250 Und Couve-flor, contendo folhas verdes tenras e sem 
apresentar ferrugem ou insetos, contendo flores 
formadas. 

3,74 935,00 

11 400 Und Morango de boa qualidade, firme, inteiro,  em 
embalagem atóxica de 1 kg. 

8,49 3.396,00 



12 400 Kg Laranja de primeira qualidade, in natura, inteira, 
firme, sem ceder a pressão dos dedos, casca lisa, 
maturação adequada para consumo, com ausência 
de sujidades ,parasitos e larvas, sem enfermidades, 
deve ser entregue em embalagem apropriada para 
alimentos.  

1,50 600,00 

13 
 

300 Kg Pokan de primeira qualidade, in natura, inteira, firme, 
sem ceder à pressão dos dedos, casca lisa, 
maturação adequada para consumo, com ausência 
de sujidades, parasitos e larvas, sem enfermidades. 
Deve ser entregue em embalagem apropriada para 
alimentos.  

1,50 450,00 

14 300 Und  Acelga em pés de tamanho médio, contendo folhas 
tenras e sem ferrugem ou isento, que comprometa a 
qualidade.  

3,85 1.155,00 

15 250 Kg 
 

Chuchu de primeira qualidade, deve estar firme, sem 
lesões de origem física ou mecânica oriundos de 
manuseio e transporte(rachaduras e 
cortes),maturação adequada para consumo, ter 
aroma e cor de espécie, estar livre de enfermidades, 
insetos e sujidades. Deve ser entregue em 
embalagem apropriada para alimentos. 

2,00 500,00 

16 250 Kg Couve contendo folhas verdes tenras e sem 
apresentar ferrugem ou insetos, entregue de 
validade semanal; 

2,82 705,00 

17 500 Maço  Tempero verde em molho, contendo salsinha, 
cebolinha, tenros e isentos de insetos ou qualquer 
coisa que comprometa a qualidade do produto – 
Maço de aproximadamente 300 gramas 

2,32 1.160,00 

 
VALOR TOTAL DA DISPENSA  R$ 17.269,00 
Guarujá do Sul, SC, 25 de maio de 2015. 

Jose Carlos Foiatto,  
Prefeito Municipal.  

 
 
 
 


